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Začiatkom ja ri si každoročne
pripomíname alebo aspoň spomenieme,
že v roku 1945 postupovali vojská
Červenej armády na Berlín a postupne
oslobodzovali aj naše mestá a obce. S
odstupom času sa nám tieto udalosti
zdajú cudzie a neosobné. Postupne
zabúdame na okolnosti tejto udalosti,
strácame schopnosť vnímať utrpenie
vojny a bolesť nad ľudskými stratami,
ktoré nenásytné vojnové j atky" zožrali".
Čas, ktorý, milosrdne otupuje bolesť a
utrpenie uložené v pamäti, neúmyselne
pôsobí aj proti citlivosti ľudského
svedomia a vním avosti. Vojnové
utrpenie v bývalej Juhoslávii a
Čečensku nás síce každý deň oslovuje
prostredníctvom masmédií, ale pre
naše každodenné starosti nie sme
schopní v plnej miere pochopiť obrovské
besnenie, ktoré sa odohráva neďaleko
nás, v našom časo-priestore. Sme síce
súčasníkmi týchto vojen, ale len v
pozícii konzumentov informácií, ktoré
sa stávajú rovnakým klišé ako
celodenné hudobné vysielanie napr.
Fun-rádia. Rovnako ako príjemnú
hudbu, tak aj správy z bojísk vnímame
ako zvukovú clonu. Žijeme asi príliš
ďaleko od clony dymovej, od zápachu
zhorenísk, od rachotu zbraní a náreku
obetí a pozostalých.
V tomto prípade pôsobí na naše
vedomie priestorová vzdialenosť, v
prípade chápania udalostí vojny v roku
1945, vzdialenosť časová.
Napriek pôsobeniu času a priestoru,
mali by sme začať chápať súvislosti
skôr, než nedajbože, podobné utrpenie
zastihne náš časopriestor a zostaneme
osamelí vo svojom utrpení.
Pripomeňme si teda cenu a obete,
ktoré zaplatili iní za našu slobodu, za
totálnu porážku zverského nacizmu ako
ideológie,politiky a systému, ktorý
pošliapal ľudské i božie zákony. Aspoň
z úcty k mŕtvym, ktorých nový pohľad
na dejiny nevzkriesi.

Primátor mesta zvolal dňa 28.
februára riadne zasadnutie Mest
ského zastupiteľstva. Napriek to
mu, že končili fašiangy a "pochováva
sa basa", vysoká účasť poslancov opäť potvrdila ich úprimný a zodpo
vedný prístup k veciam verejným.
Napokon i tesná prevaha, ak to tak
možno nazvať, " koalície a opozície
fnoŕŕuo/e všetkých k povinnej do
chádzke, čo v minulosti nebolo až
takým zaužívaným pravidlom.
Rokovanie otvoril primátor, kto
rý privítal i zástupkyňu verejnosti
p. A. Darášovú, ktorá ako jediná
z občanov sa verejného rokovania
zúčastnila, postupne však prichá
dzali i ďalší občania.
Primátor predložil na schválenie
program zasadnutia. Problémovým
sa ukázal bod číslo 5.- Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
o záväzných častiach územného
projektu zóny Stupava- Háje.
Poslanec J.Valachovič výstupil
s návrhom, aby sa o tomto bode
nerokovalo, pretože problematika
zóny Stupava-Háje je natoľko zá
važná, že vyžaduje samostatné
zasadnutie zastupiteľstva, na
ktorom by zástupcovia firmy TTP,
právnici oboch strán vysvetlili
obsah a dopad zmlúv podpísaných
medzi mestom a firmou. Vyskytli
sa niektoré skutočnosti, ktoré
stavajú zmluvy do iného svetla, než
boli na začiatku alebo pri ich pod
pisovaní prezentované.
Poslanec Ing. D.Paulík, ktorý
je technickým zástupcom firmy
oponoval tým, že predložený
materiál je súčasťou projektu a pre
ďalší postup projektových a
prípravných prác je dôležité, aby

bol dnes prijatý a informoval, že
zástupcovia firmy TTP pod vedením
p. I. Maroša prisľúbili svoju účasť
na dnešnom rokovaní a je teda mož
nosť k ostatným problémom disku
tovať priamo s nimi.
Program bol schválený v pred
loženom znení i s bodom č.5.
Po zvolení jednotlivých komisií
a pracovného predsedníctva, pri
mátor pristúpil ku kontrole plnenia
uznesenia.
Primátor informoval o ďalšom
postupe pri prevode majetku
zdravotného strediska, pritom sa
vrátil k pochybnostiam o opráv
nenosti jeho postupu v tejto kauze
a citoval z uznesenia MsZ z 22.6.93,
kde poslanci súhlasili s postupom
k prevodu zdravotného strediska
do majetku mesta. K tejto citácii
mali výhrady niektorí poslanci,
ktorí spochybnili, či takto všeobecne
formulované uznesenie sa môže
považovať za poverenie primátora
k tým krokom, ktoré vykonal.
Poslanec Ing. Ukropec povedal, že
v žiadnom prípade určité výhrady
k postupu neznamenajú, že by boli
proti tomu, aby sa zdravotné
stredisko stalo majetkom mesta,
ale treba k tejto problematike
pristupovať komplexne a dôsledne.
Primátor ďalej informoval, že
všetkých dvanásť lekárov podalo
žiadosť na vykonávanie súkromnej
praxe, pričom už traja lekári začali
súkromnú prax vykonávať a prešli
pod Fakultnú nemocnicu.
Pri kontrole ďalších bodov
uznesenia prišlo k výhradám zo
strany poslancov, že neboli splnené
v predchádzajúcom období a ďalej
sa už neuvádzajú a poslanci sú
po&račouante rta MasZdujúcej sŕra%e

dezinformovaní. Na základe toho
sa prijalo uznesenie, že hlavná
kontrolórka na každom zasadaní
predloží správu o plnení všetkých
uznesení.
Ďalším bodom rokovania bol
návrh nového Rokovacieho po
riadku, ku ktorému sa vopred
vyj adrovali kluby politických strán.
Materiál obsahoval alternatívne
riešenia, o ktorých sa hlasovalo.
Rozdielne názory sa najviac pre
javili pri paragrafe, ktorý riešil
postup prijímania uznesení MsZ
a nariadení mesta. Alternatívny
návrh vylučoval hlasovanie po
slancov za uznesenie v prípade, že
môže prísť ku stretu záujmov a je
u nich preukázané, že ich funkcia
poslanca je zlučiteľná s funkciou
pracovníka aparátu mestského
zastupiteľstva, do ktorého bol zvo
lený. V prípade preukázania stretu
záujmov sa prítomnosť poslanca
nepočíta a pre hlasovanie sa
primerane použijú ustanovenia
rokovacieho poriadku. Ak sa pre
ukáže, že mestské zastupiteľstvo
prijalo uznesenie v rozpore so
znením tohto odseku, uznesenie je
neplatné a musí sa o právoplatnosti
tohto uznesenia opäť hlasovať.
K tejto problematike sa vyjadril
primátor, pretože to je vleklý prob
lém, ktorý zamestnáva zastupi
teľstvo od začiatku jeho pôsobenia.
Ide o poslancov - riaditeľov mest
ských podnikov á poslanca - mest
ského požiarneho technika, ktorých
poslanecký mandát je spochyb
ňovaný práve pre podozrenie zo
stretu záujmov. Primátor kon
štatoval, že právo hlasovať je neodňateľné právo poslanca a nie je
možné poslancov diskriminovať
akýmkoľvek posudzovaním jeho
oprávnenosti uplatňovať práva
poslanca. Ak by sa mali z tejto
pozície spochybňovať prijaté
uznesenia potom sa otvára možnosť
spochybniť čokoľvek - dodal
prim átor. P ri hlasovaní bola
navrhovaná alternatíva zamiet
nutá. Rokovací poriadok s úpravami
bol nakoniec schválený.
Primátor so súhlasom poslancov
udelil slovo p. Darášovej, ktorá
predniesla
požiadavky
a

pripomienky občanov z Budova
teľskej ulice.
Požiadala poslancov, aby vy
riešili otázku obsadenia a zabez
pečenia obvodného lekára.
Upozornila, že mestské trhovisko
nie je vybavené pitnou vodou ani
sociálnym zariadením, čo patrí k
bežnému vybaveniu trhoviska.
Požiadala poslancov, aby nepri
pustili likvidáciu vzácnych pom
níkov na starom cintoríne a našli
vhodné riešenie pre ich prípadné
uloženie. Kriticky sa vyjadrila k
udeľovaniu pamätných medailí k
725. výročiu prvej písomnej správy,
pretože sa zabudlo na dobrovoľných
darcov krvi, medzi ktorými sú i
nositelia zlatej Jánskeho plakety.
Na záver svojho vystúpenia
žiadala , aby sa urýchlene vyriešil
problém
parkovania
na
Budovateľskej ulici a umiestnenie
kontajnerov, pretože terajší stav
ohrozuje bezpečnosť detí a občanov
žijúcich na tejto ulici.
Primátor hneď odpovedal, že
problém obsadenia obvodného
lekára bude riešiť s okresnou
lekárkou. K vzácnym pomníkom
povedal, že ak sú aj niektoré
prenesené, budú uložené v depozite
a prístupné verejnosti a chránené
ako pamiatky.Ostatné problémy sa
budú riešiť postupne, niektoré sú
už rozpracované.
Pri prejednávaní VZN o zá
väzných častiach územného pro
jektu zóny Stupava -Háje žiadal
poslanec M.Valachovič, aby sa
podala informácia o stave príprav a
postupe realizácie projektov.
Zároveň upozornil na niektoré
rozpory medzi pôvodným zámerom
a súčasným stavom. Zástupca firmy
T T P navrhol, aby sa zvolalo
spoločné rokovanie MsZ a firmy
TTP za účasti odborníkov a viedla
sa k problematike vecná diskusia.
Podporil oprávnený záujem
nového poslaneckého zboru k týmto
závažným problémom a považuje
vecnú diskusiu za najlepší spôsob k
vytvoreniu pozitívneho prístupu
oboch partnerských strán na
základe vzájomnej dôvery a
podpory. Tento návrh bol akcep
tovaný a je súčasťou uznesenia.

Zároveň MsZ predložený návrh
VZN s pripomienkami schválilo.
Oživenie v sále spôsobilo vystú
penie hovorcu delegácie mestských
policajtov p. M. Prochádzku.
Informoval o niektorých prob
lémoch, s ktorými sa stretávajú pri
výkone svojej služby a požiadal
poslancov, aby sa týmito problé
mami zaoberali a našli východisko
z terajšej situácie. Nakoľko nebol
na zasadaní prítomný náčelník
MsPo p. Morgenštern, zastu
piteľstvo uložilo komisii pre životné
prostredie, do ktorej patria aj otázky
bezpečnosti a polície, aby sa na
najbližšom zasadnutí zaoberala
touto problematikou a predložila
správu mestskej rade.
Na vystúpenie reagoval poslanec
Ing. Mihalič, CSc., ktorý navrhol,
aby sa urobili opatrenia, ktoré by
viedli k zlepšeniu komunikačných
schopností policajtov s občanmi.
Navrhol, aby si policajti rozdelili
Stupavu na obvody, v ktorých by
dôkladne poznali situáciu a položil
otázku, ako postupuj e zabezpečenie
štátnej polície pre Stupavu.
Poslanci prerokovali návrh VZN
mesta o poplatkoch za hrobové
miesta.
Výhrady k zvýšeniu poplatkov
mali poslanci z Mástu, ktorí
poukazovali na to, že služby a
vybavenie mástskeho cintorína nie
sú v takom rozsahu ako na stu
pavských cintorínoch, preto by sa
zvýšenie poplatkov nemalo vzťa
hovať na cintorín v Máste. Po ďalšej
výmene názorov a pripomienkach
k návrhu, ktoré boli zapracované
do návrhu, bol schválený v pô
vodnom znení.
Poslanci prerokovali aj návrh
uznesenia o Podmienkach vývozu
splaškov v meste Stupava, ktorý
schválili s pripomienkami. Ďalej
odsúhlasili rozsah kompetencií pre
zástupcu prim átora p. Ing.R.
Kalivodu.
Vzhľadom na to, že sa poslanci
uzniesli, že rokovanie mestského
zastupiteľstva by nemalo trvať viac
ako sedem hodín, poslanci sa
uzniesli, že rokovanie MsZ bude
pokračovať dňa 2. marca o 18.00
hodine.
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Základná umelecká škola
v Stupave začala svoje pôsobenie
v septembri v školskom roku 1956}/
60 ako Ľudová škola umenia. V roku
1990 bola premenovaná na
Základnú umeleckú školu. V škol
skom roku 1994/95 slávi svoje 35.
výročie založenia. Škola je plnoorganizovaná, čo znamená, že posky
tuj e výuku talentovaným deťom
v hudobnom, tanečnom, výtvarnom
a literámo-dramatickom odbore.
V tomto školskom roku rozvíja
umelecké schopnosti a nadanie 435
deťom Stupavy a okolia.
Vo veľkej miere sa podieľa na
kultúrnom a spoločenskom živote
mesta. Za roky svojej existencie si
škola vybudovala vážnosť medzi
základnými umeleckými školami
Slovenska svojimi úspechmi a ume
leckými výsledkami na rôznych
súťažiach, prehliadkach detského
interpretačného umenia a detskej
tvorby nielen v rámci Slovenska, ale
aj medzinárodne. Za posledných päť
rokov ukončilo štádium prvého
a druhého stupňa 120 absolventov.
Mnohí pokračujú v ďalšom štúdiu
na umeleckých školách hudobného
a výtvarného zam erania, na
odborných umeleckých školách.
Absolventi-poslucháči Konzer
vatória v Bratislave :
D.Haramiová, S.Urbaničová,
M .Tom kovičová, N.Ďurecová,
B.Tomášek, R.Žierik, V.Veselý,
V. Šmelíková,P.Lieskovský.
Absolventi- študujúci na odbor
ných školách výtvarného zamerania
/polygrafia, návrhárstvo, kostymérstvo, umelecké remeslá, divadelné,
VŠVUatď/:
K. Macáková, M.Kolembusová,
M.Sajanová,J .Križan, M.Jagelka,
M.Esterleová, P. Prosňák, F.Pemecký, R.Čiliják, E.Repková a mnohí
iny.
Úspechom žiakov a ich
pedagógov bolo získanie niekoľko
prestížnych a významných ocenení.
K najvýznamnejším sa radia :
1.Zlatá medaila na Bienále fantázie
Martin 89 - M.Hrnkc/ akad. mal.
A.Dzianová-Zigová/

2.Čestné uznanie Bienále fantázie
Martin 89 - K. Stankovská
3.Cena BIB 89 za kolekciu
výtvarných prác.
4.Grand Prix - zlatá medaila
Bienále detskej grafiky Torúň 90
L.Slezáková/ p.uč. K.Pohronsk^
5. Štyri zvláštne ocenenia "Lidice
90"," Alšova zeme".
6. Diplom a uznanie za kolekciu
prác na Bienále detskej grafiky
Torúň 91
7. 6 čestných uznaní Bienále
fantázie Martin 91
8.Grand Prix - Bienále detskej
grafiky Torúň 92 - M.Sajanová/
p.uč.akad.mal.Dzianová-Zigová/
9.Strieborná medaila Kanagawa
92 - Japonsko - P.Valoviŕ/ p.uč.
akad.mal. A.Dzianová-Zigová/
10. Trinásť vyznamenaní na
Flores Juventutis - Belgicko /
p.uč.akad.mal. Dzianová-Zigová/
11. Dve hlavné ceny Bienále
fantázie M artin 93-94 získal
P.Bošácky,M.Blažíček / p. uč.
akad.mal. Dzianová-Zigová/

účinkovali v Slovenskej televízii, v
umeleckej záhrade Červený rak,
na bratislavskom konzervatóriu
a inde.
Výtvarný odbor sa prezentoval
v Bibiáne,v Slovenskej televízii, boli
členmi porôt BIB Bratislava,
usporiadali 20 výstav, stretnutie
mladých výtvarníkov, v spolupráci
MsKS a MsU Stupava usporiadali
dva ročníky výtvarného štúdia.
Tanečný
odbor
úspešne
reprezentoval školu na prehliadke
tanca v Dome kultúry Ružinov a
Ovsište v Bratislave. Na ume
leckom raste a rozvoji talentu detí
sa podiela kolektív dvanástich
interných a piatich externých
umeleckých pedagógov.
N apriek výpočtu úspechov
školy, treba podotknúť, že
najdôležitejším úspechom a prí
nosom dlhoročného pôsobenia školy
v Stupave je obrovský vplyv na
generácie detí, ktoré v škole získali
základné umelecké vzdelanie
a uplatnili svoj talent.
ZUŠ sa v súčasnosti stretáva s
problémami, ktoré sú vlastné
všetkým školám, sú to problémy
ekonomického charakteru a tiež
otázky nad ďalšou existenciou či
spôsobom
pokračovania
a
transform ácie
umeleckého
školstva. Tridsaťpäťročná tradícia
školy je zárukou i výzvou zároveň
urobiť všetko pre jej ďalšiu
existenciu a rozkvet.
-ps....'

...................... ^

12. Diplom za kolekciu prác na
VII. festivale veselých farbičiek Torúň.
Hudobný odbor získal na súťaži
ZUŠ v dychovom odbore v
Topoľčanoch 3. miesto v I. ka
tegórii: Duo fláut - V.Šmelíková,
J.Husáriková / p.uč. H.Krajčovičová/.
Na celoslovenskej súťaži
detskej interpretačnej súťaži
v Banskej Bystrici získala Zlaté
pásmo: V.Šmelíková /p. uč. H.
Krajčovičová/.
Žiaci a umeleckí pedagógovia
pripravili za posledných päť rokov
množstvo koncertov, interných i
verejných, výchovných /127/,

y iSíMpaue gi Vás douoŕM/e
poguať /m
f?pf(fjň f ^

u jKYJídmo/n dome t?-SŕMpaue,
dňa 24. warca í 995 o 79.00 hod.
uedeme

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Stupava o cenách za zriadenie užívacieho práva k hrobovému
miestu a služby poskytované na cintorínoch mesta Stupava
L Mestské zastupiteľstvo sa na
svojom zasadnutí dňa 28.2.1995
uznieslo podľa paragrafu 5 odst.l
zákona č. 526/1990 Zb. a zákona SNR č.
36Q/1990 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov na tomto všeobecnom
záväznom nariadení.

Článok I.
Za zriadenie užívacieho práva k
hrobovému miestu na dobu 10 rokov a
za každé predĺženie o 10 rokov sa určujú
tieto ceny ako maximálne:
1. jednohrob......
350.-Sk
2. dvojhrob......
500.-Sk
3. trojhrob......
650.-Sk

4. štvorhrob......
800.-Sk
Pri viac hrobových miestach sa
suma zvyšuje o 150.-Sk za každý hrob.
5. detský hrob...... 200.-Sk
6. miesto pre u m u ....
200.-Sk
2. V prípade,že úhrada poplatku za
užívanie hrobového miesta nebude
zrealizovaná do troch rokov po
splatnosti, bude kmeňový list k hro
bovému miestu zrušený spolu s uží
vacím právom k hrobovému miestu po
dvoch písomných urgenciách.
3. U hrobových miest, kde je po
platok ku dňu nadobudnutia platnosti

tohto Všeobecne záväzného nariadenia
uhradený, nebude sa po dobu platnosti
u žívacieho práva tento meniť.
Užívatelia, ktorí si nesplnili povinnosť
úhrady poplatku ku dňu nadobudnutia
platnosti tohoto VZN, budú poplatok
spätne uhrádzať podľa upravených
cien.

Článok II.
1.Tým to nariadením sa ruší
platnosť VZN č.6 o poplatkoch za
hrobové miesta zo dňa 1.8.1991.
2. Toto všeobecne záväzné
nariadenie nadobúda účinnosť
1.5.1995.

Uznesenie MsZ o podmienkach vývozu splaškov v meste Stupava
i.
Občan mesta Stupava bude platiť za
vývoz splaškov z rodinného domu
jednotnú cenu:
za cisternu o objeme 8,3 m^

Občan mesta Stupava má právo
požiadať podľa kapacity žumpy o službu
buď cisternu 8,3 nŕ alebo 11 nŕ. Mesto
Stupava bude na vývoz fe k á lií
poskytovať MsPTS príspevok v rámci
rozpočtu m esta a to do výšky
skutočných nákladov podľa obsahu
cisterny.

3.
Tieto podmienky budú zapracované do
VZN o nakladaní s TKO a splaškami v
meste Stupava.

4.

83.-Sk

2.
za cisternu 11 m^
llO.-Sk
bez ohľadu na skutočné vyťaženie
cisterny.

podnikatelia a živnostníci budú vývoz
splaškov zo svojich prevádzok platiť
v plnej výške dopravných nákladov,
vrátane odplaty pre Mestský podnik
kanalizácií Stupava.

Týmto uznesením sa ruší uznesenie
MsZ z
decembra 1992
Uznesenie vstupuje do platnosti dňom
3.3.1995

Komisie mestského zastupiteľstva
schválené dňa 28.2.1995
Sociálna, bytová
a zdravotná komisia
predseda: Huk Pavol
tajomník: Vlasta Blažeková

členovia:
Jozef Gašparovič, Justín Miština, Ladislav
Pšenko, Štefan Veselý, Pavol Mikuš,Blažej
Fabián,Pavol Kubíček

Finančná komisia
členovia:
RNDr. Darina Nemcova, MUDr.
Ján Koreň, Ing. Jozef Ukropec, Viliam
Gašparovič, Soňa Činovská, M iroslav
Horecký, Ján Knietef, Vilma Vígerová,
Genovéva Filípková

Komisia životného prostredia
predseda: Ing. Ľubomír Žiak
tajomník: Ing. Jozef Binder

predseda:Ing. Ján Beleš
tajomník: Cecília Stankovská

Obchodno-podnikateľská komisia
predseda: Gustáv Beleš
tajomník: Daniela Drahošová
členovia:
Zlatica Hasonová, Ing. Pavol Mihalič CSc.,
Miroslav Besedič, Anton Hrica, Jozef
Kubovič, Marian Šimonič, Jana Tóthová,
Milan Valachovič, Viliam Maroš

členovia:
Ing. Rudolf Kalivoda,Ing.Michal Štoffa,
In g.Jozef Ukropec, Ján Valachovič,
Ferdinand Sobolík, Ing. Anna Kvaková,
Ing.Milan Auxt, Anna Vicianová, Ing.
Emanuel Bauer

Komisia spoločenských potrieb
predseda: Žolnayová Marta
tajomník: Ľudmila Čelovská

členovia:
Ing.Ľuboš Ivica, Pavel Slezák, Maderová
Marta,Hózová Silvia, Ďurecová Soňa,
Jurigová M ária, Lachkovičová Mária,
Jakšová Jarmila, Krištof^ Ladislav

Vás pozývajú na Veľkonočný
koncert
dňa 2. apríla o 15.00 hodine
v rimsko-kat. farskom kostole
v Stupave

Komisia stavebno-majetková a roz
voja mesta
predseda: Ing. Rudolf Suchý
tajomník: Ing.Bohuš Blecha
členovia:
Z latica Hasonová, Justín M iština,
Ing.Dušan Paulík,Milan Daráš, Miroslav
Beleš, Blažej Fabian, Ing. Miroslav Kováč,
Ing.Vladimír Kovár, Viliam Maroš, Voletz
Anton, Ing.František Kralovič

v podaní sláčikového kvarteta
sprievodné slovo od A.Habovštiaka

p. Rozálie Detvanovej, referentky dopravy SAD OZ 801
SAD musí, podľa platnej tarify,
potvrdiť preukážku až na Legio
nársku ulicu, lebo to je preňho naj
bližšia zastávka.

P?:ečo si WMStíe ^dpiťpreM&dž&M
SAD až na TViuy ?
Viacerí občania sa sŕhžajá na
<SAD, &ŕorý7ná7nonopoinaprčpraua cesŕajácich na <S7ouens&M, že
t;ydaua žiacke a/ roboŕníc^e prea/sáž^y p/aŕné na príwesis^ych
Jin/:ách až na /eonečná zasíáu^a,
naprte/: ŕoma, že si cesŕM/Mci žiada
uysía^enie /en na nie&ŕorá z wedzizasŕáuo^.

CesíM/dce/nM uša& u ÍOTWÍO
prípade síačŕ %ŕsŕo%na Paírdn&M a
odŕiaľ ?nóže po&račouať ?nesŕs%K)M
doprauoa...
- Lenže pre SAD je najbližšia
zastávka na Legionárskej ulici, kde
máme medzizastávku.

Podľa Tarify národných pod
nikov ČSAD pre pravidelnú auto
busovú prepravu cestujúcich,
batožín a autobusových zásielok,
vydaného ešte federálnym mini
sterstvom dopravy a platnou celo
štátne od 1.1.1988, sme povinní
vystaviť cestujúcemu preukážku
najbližšie kmiestu jeho pracoviska,
aj bydliska. Preto sa môže napríklad
stať, že napriek tomu, že pracujete
na Vajnorskej ulici a žiadate
vystavenie preukážky na Patrónku,

í/uažo/e sa o noue/izouanŕ ŕe/ŕo
íari/y ?
- Ministerstvo dopravy už
minulý rok od nás požadovalo
pripomienkovanie tarify, ktorú
pripravujú novelizovať. Pripomien
kovanie v našich závodoch prebehlo,
ale zatiaľ sa nič nedeje.
A opäť zuŕŕazi/a uyMášha nad
zdrauý/n rozM7no?n...
-ad-

Žiadame občanov, ktorí neuhradili poplatok za zriadenie užívacieho
práva k hrobovému miestu z dôvodu, že neboii vyzvaní, aby vo vlastnom
záujme upresnili svoje užívacie právo k hrobovým miestam v kancelárii
Domu smútku, tel.: 934 519.

^

^

Aíosím saoniMuíŕ, že sem uminaiém
čísie Síapauana zauáhaaa a nie sme
nenapísala, aie bya čas piesá a zábau,
priznám sa nemneaa sem čas/ Zaŕo sem
si počíŕaaa a/ o ŕých našich poiicajŕoch,
co ŕo oni chadaci majá eném za
probiémy, sa& sa snad nájde /Hs^o
uoiaja&é opaŕrení a bade ušcc/:o ó &e/,
ja/: sa ŕo dneska úsady uypráujá a píše.
Enem nemneaosa ŕampísaŕoŕej branie
do zámockého par/:a. Vredy sa ŕam
písaao, že nač je brán/za, Z:ed ja nigdo
nezymy/:á, učii bych pouidaaa, že nač je
bránia, /:eŕ ja nigdo neodemy&d.
Shaŕeč/^e, cez soboŕa a nedzeia je zadná
brána dopar/:a oŕeuríŕá a iadé /:e/y si'
mysiá, že sa dosŕaná bran&ápri /:osŕeie
uen, napáienýsa mosá uráciínaspáí^y,
iebo a/:oráŕ je zam/:naŕá. Je ŕo ŕa/:á
pasca a možná a/ schuáine sa ŕo robí,
aby si iadé pochodziii po par/:a u
prospjech suojého zdraujá/JVení hodno
niepouidaŕ, iebo šec/:o sa proei čouje/:a
obrácí.
Už sem si mysieaa, že mám ušec&o
popaacené, sa/: ŕých ušeiija/:ych še/:á
na paacení, /:de/a/:ých daní a poisŕe/:
na začáŕ/:a ro/:apadaao na naše haauy
ujec než íejío zimy sneha. Teda &eŕ sem
si suoje odsŕáaa na pošŕe až sem
mysieaa, že je ŕema ŕrápeňá /zonec.
N ará z si aie na mňa spomenaa
DÍ/-SPAAÍA, náš opaŕrofní/: a opaŕrouní/: našich byŕá. Došea mi papír, že
záčŕoĽaní za ro& i 992 a za ro/? i 99J.
Ten pruy bya prepiaŕe/s, aie pódiá
ušcc/:ého až u neexisŕajácej mene,
proŕože^o sme by ii ešŕe Ces/:osiouens/:o.
JVo moje ščascí, iebo /:eby ŕo bya
nedopiaie/: ia/z by sem moseaa zháňať
sŕaré korány a u ŕých ŕo zapaaeiŕ. No aie
pri pohiedze na ro^ i 993 sem uyšaa z
radosci, proíože íam mám zas
nedopiaie/:, eném neuím ja/: io ušec/:o
záčŕajá, ja/: mi prepiaíe/:z ro/:a i 992 "
uoine zameňá" na siouens/:é korány ?
VŠec/:o sa piací popreda a íoí učii
íaM ío ujec - nedopiaihy za dua ro&y
dozada, naráz im ŕo chýbá /? Radši až
badem cicho aíímai, aby si negdo
nespomenai na nezapaacená po/isí/:a
našého sŕarŕn&a z ro/:a J9J 7, iebo ŕo
s&aiečne neuím, /:de by sem zehnaaa
sŕará ra/:ás/:o-ahers/:á mena?/
Mariš Piiná

Ďakujeme týmto všetkým
sponzorom zo Záhorskej Bystrice,
Borinky a Stupavy, že sa mohol
uskutočniť náš plán na rok 1994.
Vďaka podpore podnikateľov a obe
tavej práce našich členiek sa nám
podarilo poslať niekoľko detí na
liečenie, poskytnúť finančnú
podporu viacdetným rodinám,
uskutočniť športové podujatia,
stretnutie s Mikulášom. Zorgani
zovali sme vystúpenia detí v
Domove dôchodcov vďaka spolu
práci so ZUŠ a Kultúrnym domom.
Za sponzorské príspevky
ďakujeme firmám Staviva s.r.o.,
FIMEX, OŠM, Sklenárstvo - Šurina, Potraviny Mader, fa BARIÉRA,
Nastavovanie motorov - p. Merc,
Výrobaúdenínp.Bertovič, FAMIX
Ing. Fabšič, Zámočníctvo P.Blecha,
Drevovýroba -p. Smeja, Pneuservis
- Mást, Autobazár / obalovačka/,
predajňa RUŽA, Restaurant Mášťan, Kvetinárstvo p. Kovačiková,
"Stupko", Avana, Peha, Autodo
prava p.Sabol, Whirpool - oprava
chladničiekp.Morávek, Autoklampiar p. Slezák, Zelovoc - Hlavná,
Drogéria na nám. sv.Trojice, Mäso
- údeniny p. Homák a p. Bertovič,
Odevy oproti DD, Potraviny p. Ing.
Polakovič, Potraviny Hom, Potra
viny Hrica, Potraviny Mini-mix,
Železiarstvo Hlavná, Galantéria p.
Jurkovičová, Potraviny Nezník,
Parkhotel, hotel STUPAVA, p.Kocmundová, p. Mackovičová, p.Lamačková, p.Tóróková, Akušat, ŠM
Stupava, p. Kubovič - Stupavská
krčma, p.Viskupová, Stupavská
pekáreň, predajňa Tipe, Obuv-odevy ETA, Bistro Milica, SuvenírMalacká, Srdiečko.
Sponzori zo Záhorskej Bystrice:
Ovocie-zelenina p. Sajanová, re
štaurácia U Iváka, reštaurácia pri
kostelíčku, Potraviny s.r.o.
V Borinke :
Autobazár, Chata pod Vrchom,
reštaurácia Pri potoku.
Všetci sponzori nám veľmi
pomohli pri uskutočnení našich
plánov a našou odmenou bola radosť
detí a starých ludí, ktorých naša
pomoc potešila.
<SŽ<SD- <SŕMpau<2
D.JTouačíčouá

V poslednej dobe sa veľmi často
stretávam v rozhovore s občanmi nášho
mesta so slovom opoxŕcŕa - opoztcnŕ
posŕaMcŕ Mestského zastupiteľstva. Za
jedného z opozičných poslancov som
označovaný i ja. Aby som sa z hľadiska
takejto nálepky dokázal sám iden
tifikovať, vzal som si na pomocATaMČný
cMďzŕcŕi s%ou. A hľa, čo sa tam
píše o slove qpoaŕcta :

opoaŕcía
1. nesúhlasné, protikladné snaženie
alebo postavenie.
2. skupina alebo skupiny prípadne
strany nesúhlasiace s politikou vlády
3. protipostavenie
Jednoznačne z tohoto znenia vy
plýva, že bod 2 sa nedá použiť na úrovni
komunálnej politiky. Podľa bodu 1 sú
opozičnými poslancami všetci, pretože
každý z poslancov už aspoň raz vyj adril
svoje nesúhlasné stanovisko k nie
ktorému prerokovávaném u bodu
programu MsZ. Bod 3 je výrazne
ortodoxným postavením, t.j. som proti
všetkému. Neuplatňuje ho ani jeden z
poslancov MsZ.
Pre pochopenie na označenie nie
ktorého poslanca MsZ ako opozičného
to snáď stačí.
Na druhej strane j e nutné uj asniť si
alebo definovať protipól opozície, ak
jestvuje.To znamená označiť v MsZ
kladný/pozitívny/prvok - skupinu alebo
jednotlivcov, prípadne politickú stranu,
ktorá je protikladom opozičných
poslancov. Jednoducho povedané, kto
je opozíciou voči opozícii.
Existenciu vzniku opozície, alebo
opozičných poslancov v MsZ je možné
stotožňovať s rozdielnosťou názorov
jednotlivých poslancov k bodom
rokovania MsZ. Takéto stotožňovanie

je však na hony vzdialené od základnej
definície slova opozícia a môže ju pertraktovať len ten, ktorý tomuto pojmu
nerozumie.
Existencia prejavu rozdielnosti
názorov, na jednotlivé body preroko
vaného programu, na spôsoby uplat
ňovania navrhovaných riešení a kro
kov, ktoré zasahujú do života občanov
mesta alebo do jeho rozvoja, je základ
ným prejavom demokracie na pôde
MsZ.
Napriek všetkým týmto skutoč
nostiam prijímam nálepku opozičného
poslanca. Áno, budem v opozícii vždy,
ak sa rozhodnutím MsZ alebo iného
orgánu mesta má porušiť zákon alebo
budem presvedčený, že navrhnuté
riešenie je vrozpore so záujmamimesta
a jeho občanov.

Ján VaZacŕtouíč
poslanec AísZ
Vážení občania,
firma A B Z Service v spoiupráci
s firmou R E K U L T IV A uLOdbojárov č.7
Bratislava aT E C H N O L E N a.s. Bratislava
si Vás dovoľujú pozvať na
výstava
záhradkárskej techniky a záhradného ná
bytku. aMánkov, prístreškov ako i novi
niek pre rok Í99S značiek STHML,
H USQVARNA, DO ĽM AR , SABO
a
O R E G O N , ktoré budú predvádzané
špecialistami autorizovaných predajcov
uvedených značiek.
^ysŕava M KsáMOcnŕ v
/ 7. až /<3.
/Marca oď VO.00 <%? V7.00 AoJ.v^WasŕarocA

yíFZ 5VľV?
M/ŕc?- cyvoŕí

v -Sŕapaw m?V/ŕavw/
čerpaJ/a.

PMŕovnátýyfava/ťspc/enáywMÍŕKMŕbM
a o^/'íxŕnanŕa sŕ týroMcľ/

Ekonomické služby
Ing. Daniela Vašinová
ponúka vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
spracovanie miezd, DPH, daňového priznania, atď.
Adresa: Keltská 23, Stupava , t.č.: 935 IM

(

Predám motorku - cestné enduro - CZ-180.
Nová, cena dohodou. Tel.: 933 229

)

Rastúce prejavy rasizmu a nenávisti voči
cudzincom, násilie a neznášanlivosť v mnohých
európskych krajinách, presvedčili členské krajiny
Rady Európy o spoločenskej potrebe výzvy hláv
štátov a vlád zúčastnených na summite Rady
Európy v októbri 1993 vo Viedni k širokej
kampani európskej mládeže na zmobilizovanie
verejnosti s cciefom vytvorenia tolerantnej
spoločnosti. Európska kampaň sa začala 10.12.
1994 a bude trvať tri roky.
Informačné a dokumentačné stredisko o Rade
Európy v Bratislave vyhlásilo súťaže, v ktorých
ponúka mladým neprofesionálnym umelcom
vyjadriť svoje pocity, názory a skúsenosti týka
júce sa prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemi
tizmu, neznášanlivosti a predsudkom voči iným
rasám.

LITER ÁR NA SÚŤAŽ :
-určená pre &ategdrte .*od i 5-J9 ro&ou
od 20 - 26 roAou
-žáner: nie je obmedzený
- rozsah práce ; 5-75 strán / 70 000-30 000
pís/nen/
- jazyA r s%ouens&ý / uíianá ang%tcM a%ebo
francúzska uerzta/
- Mzáuier&a súťaže.- í 5. /ná/a í 995
Práce posielajte a bližšie informácie dostanete
na adrese:
Regionálne kultúrne stredisko Bratislavavidiek, Za hradbami 1,902 01 Pezinok.

r

Sviatky jarí

Ovládate techniku maľovania
vajíčok? Máte záujuem vystaviť svoje
výrobky na výstave "Sviatky jari", ktorá
bude od 6.4. do 13.4. 1998 v Starej
radnici v Pezinku ? Ak áno,zavolajte
na t.č. 0704/433489 - Regionálne
^kultúrne stredisko Bratislava vidiek. ^

II. mestská výstava vín
ZO Slovenského zväzu záhradkárov mestská, zvolala dňa 4. februára výročnú
členskú schôdzu, na ktorej bol zvolený výbor
na čele s predsedom p. Ladislavom Rácom,
ktorý povedie organizáciu v ďalších piatich
rokoch.
Prítomní sa uzniesli, že aj tento rok
zorganizujú mestskú výstavu vín, s tým, že
degustácia sa uskutoční dňa 26. marca a
výstava vín s ochutnávkou sa uskutoční 2.
apríla v Stupavskej krčme.
Obraciamesa na pestovateľov vína,
aby prispeli svojimi vzorkam i do
súťaže .
Podmienky súťaže :

i/ - odouzdať <?/Zase 0,7 í / ptšíoíg/
uzor&y urna, označené Trenom pesíouaíefa,
názuoTH odrody, ročník - štííoA n.a/2aŠMZen
prtuíaza% nelepiť
2/ uzor&y odouzdať do 22. marca
of*gamzáŕorofn uýsíauy - p.Afaíej SaboZ
/ŕ.c. 9<34996/,p. dr.Poŕa&outčoud /
934 4<?9/,p. RudoZ/Apošío/, p. Jdn Afader/
9<?49<Si /, p. Ladíš/aĽ Rdc /9<34 779/,p.
TLac^outc VZadí/nír.

Í7o^ganízdíorou si THóžefe uyzdí^ihnúť
aj /Taše.

Dňa 17.1.1995 o 3.50 hod. nám oznámil
p. J.B., že mu niekto odcudzil osobné vozidlo
Lada z parkoviska na Hlavnej ulici. Hliadka
toto vozidlo zahliadla na Veternej ul. Vodič
M.J. z Plaveckého Štvrtka bol zadržaný a
odovzdaný OO M SR Zohor. Vozidlo sme
vrátili osobne majitelovi.
Dňa 21.1. 1995 o 18.30 hod. nám bolo
oznámené, že na Jilemnického ul. u p. L.
prišlo k výbuchu. Po príchode sme zistili, že
m ladiství T.L. a P.S. vy rábali doma
výbušninu, ktorá im vybuchla. Bolo
poškodené okno a vnútorné zariadenie bytu.
Deti utrpeli popáleniny. Bola privolaná
sanitka. Deti boli doma samy, matka bola
údajne odcestovaná. Prípad prevzalo OO
PZ SR Zohor.
Dňa 23.1.1995 o 21.30 hod. bola hliadka
privolaná do reštaurácie Karkulka, kde p.
M.M. z ul. Mlynskej nechcel zaplatiť účet.
Po príchode bol menovaný už preč. Bol
spozorovaný neďaleko ďalšej reštaurácie,
kde ho hliadka zadržala. Po rozhovore sme
zistili, že nemá u seba žiadne peniaze.
Odprevadili sme ho domov, odkiaľ išiel s
nami jeho syn a dlžobu vyrovnal.
Dňa 31.1. 1995 o 8.00 hod. nás p. D.K.
požiadala o pomoc pri nájdení neznámeho
psa, ktorý pohrýzol jej syna. Vzhľadom na
ohnisko besnoty, musel byť pes nájdený a
odoslaný na preskúmanie. Spolu s
poškodeným sme psa našli. Bol odoslaný na
preskúmanie na Štátny veterinárny ústav v
Bratislave. Výsledok bol našťastie negatívny.
Besnota nebola potvrdená.
V dňoch14.2. -16.2.1995 absolvovali dvaja
členovia MsPStupavakurz odchytu túlavých
zvierat a používanie narkotizačnej zbrane.
Narkotizačnú zbraň zakúpil MsÚ Stupava.
MsPbude vykonávaťodchyt túlavýchpsova
mačiek v súčinnosti s veterinárnym lekárom.
Dňa 24.1. 1995 o 1.20 hod. hliadka
spozorovala na Hlavnej ul. tri neznáme
osoby. Pri kontrole sme zistili, že nemajú
u seba žiadne doklady. Nevedeli vysvetliť
prečo sú v Stupave. Neskôr sa priznali, že
utiekli z ústavu zoSološnice. Jednalo sa o
mladých narkomanov z Bratislavy. Prípad
bol oznámený na OOPZ SR Zohor. Menovaní
boli dočasne prevezení do ústavu v Záhorskej
Bystrici.
Dňa 25.1. 1995 o 21.10 hod. nám bolo
oznámené, že na Wolkrovej ulici sedí na
zemi nejaká žena. Po príchode sme zistili, že
sa jedná o p. Valovičovú zo Zohoru. Nevedela,
ako sa tam dostala, celá sa triasla od zimy.
Nakoľko v Stupave nikoho nemala, bola
odvezená domov.
Dňa 31.1.1995 o 8.00 hod. nás p. D.K.
požiadala o pomoc pri nájdení neznámeho
psa, ktorý pohrýzol jej syna. Vzhľadom na
ohnisko besnoty, musel byť pes nájdený a
odoslaný na preskúmanie. Spolu s
poškodeným sme psa našli. Bol odoslaný
na preskúmanie na Štátny veterinárny
ústav v Bratislave. Výsledok bol našťastie
negatívny. Besnota nebola potvrdená.
V dňochl4.2. -16.2.1995absolvovali dvaja
členovia MsP Stupava kurz odchytu
túlavých zvierat a používanie narkotizačnej
zbrane. Narkotizačnú zbraň zakúpil MsÚ
Stupava. MsP bude vykonávať odchyt
túlavých psov a mačiek v súčinnosti s
veterinárnym lekárom.

Patrik Slezák
Roman Košut
Adam Kováč
Filip Šmeringai
Monika Lachkovičová
Richard Fabšič
Tomáš Grňo
Martin Čerešník

Peter Matúšek a Jana Mozová
Ľuboš Osrman a Adriana
Lagová

Emil Sabo
Štefánia Slezáková
Jozef Hrica

Slovenská sporiteľňa a.s.
filiálka Stupava
o znamuj e
svojim
klientom, že dňa 20. marca
bude otvorená nová budo
va sporiteľne na Hlavnej
ulici v Stupave.
Otváracie hodiny
po, ut
str
štv, pia

7.30 -15.00
8.00 -17.00
8.00 -15.00

Ponúkame okrem
bežných služieb :
- detský vkladový list, detské
vkladné knižky
- študentské sporožírové účty
- EURO - kartu mládeže.

EÍEK7R0MCKŕ ZABEZPEČOMCÍE SVSÍÉMV
V á ž e n í o b č a n / a ,

ŕ/rma G/?YF Vám cíoc/á na "Áffívč
- eíeÁfŕron/c^fé zabezpečovac/e zanacfen/a cfo byŕtv, prec^a/ne, Árance/ár/e,...
- aMŕoa/a#vny cfo všeŕÁfých atvŕomob//ov
- e/eífŕr/cAé aMcŕ/o a v/cfeo vráŕn/Ary
-

Á ta m e r o ^ é

^ y s ŕ é / n y

- t/sŕreďne a ŕe/efóny Á^4/V/\SO/V/C
- /né e/eÁftr/cÁfé a at/ŕomaŕ/začné zar/acŕen/a pocf/á pož/acfaweÁr zá#fazn/^fa
Ponúkam e konzultácie v uvedených oblastiach.
P o obhliadke objektu, alebo špecifikácii požiadaviek, bezplatne dodáme cenovú
ponuku na kompletnú dodávku požadovaného zariadenia.
N a systémy dodané našou firmou poskytujeme ročný záručný servis do 24 hodín
a pozáručný servis podfa dohody.

M V M T U J T E DO SVOJHO KĽUDU A BEZPEMA VÁŠHO MAJETKU!

V O LA JT E GRYF/

S

07/Ql*!

1n?

